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 نظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـــي

  

  التبعيةبين االستقـاللية و   …علم النفس:الفصل األول
  مقدمة جدلية

كان العل! وال ی�ال ه� ذل� الف�� ال�ائع واإلب�اع اإلن�اني ال	� �ع�� ع� 
د�ال�):� ال�ج�د ال��78 في عالق)ه 3ال)ار1خ، عامً�ا إلى ج*لة ن)اجاته 
صاع�ة في 3عC األح:ان م@ققة أس*ى أش;ال ال�ج�د اإلن�اني في العال!، 

ا ی�فع J�@3ة ت�Kر العل! والعال!، و�7Jًفا ت�اصًال ی):ح د�*�مة ال@�ار وHنGازً 
تع*ل على مع�فة اإلن�ان لNف�ه وNQف�ه. وال)ي ق� تN@�ر حNًOا آخ� إلى تل� 
ال�Wر ال@1�Wة ال)ي ��Wُّ علOها ال8عC 3ال8�Nة للT@8 العل*ي أو تN@�ف 

ال)ي ال تع*ل  (الG*�د العقلي) ع� أه�افها هاK3ة إلى ص�ر ال�وج*اX:Y:ة
العقل وت7N:^ عادات ال*ع�فة العل*:ة، بل وال)ي ق� تع*ل على على إقالق 

ت�1�G وHلغاء لل�راما اإلن�ان:ة، أ� فCّ ال_��ة م� Yا3عها اإلن�اني، أو 
 cOء إلى ذل� االرت�اء إلى ج*لة ما اخ)�عه اإلن�ان م� أسال�Gا 3اللdًح�ی

Nً�ا م� عWNة وال)@;! في اإلن�ان 3اع)8اره ع�K:ة ت�)ه�ف ال�:d@3 اص�
 fه س�:g ال ت)�خل �	�1ي ال�G(8^ الhعة، م�)_�مة في ذل� أش;ال ال:�Kال

  �lاه� "م�ب�ة" تق�م ال*عامل واألدوات 3إن)اجها ب�ًال م� ت�OGلها. 
فالعل! إذ ی)Nاول األش:اء وال*�ض�عات، فإنه J	ل� ی)_لى ع� اإلقامة 

nلKوال م oر العل! ال ت)�قف، فال ثاب�Kة تJها؛ ذل� ألن ح�Oت��ن ف TO@3 ،
ال*�ض�عات العل*:ة ال*)Nاولة فى ح8Xة زمN:ة هي ال)ي تع�� ع� ه	ه ال@�Jة 

  ل�وح ال)�Kر وم� ث! �;�ن ال)ار1خ ه� تأر1خ ل)ل� (ال�Gل:ة) :;:ة)ال��ال�

 
 
كان العلم وال يزال هو  
ذلك الفكر الرائع  
واإلبداع اإلنساني  
الذي يعبر عن  
ديالكتيك الوجود  
البشري في عالقته  
بالتاريخ، عامًدا إلى  
جملة نتاجاته صاعدة  
في بعض األحيان  
محققة أسمى أشكال  
الوجود اإلنساني في  
العالم، تواصالً يتيح  
ديمومة الحوار وإنجازًا  
يدفع بحركة تطور  
العلم والعالم، 
وكشوفـًا تعمل على  
معرفة اإلنسان لنفسه  
 وبنفسه
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 نظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـــي

 

العالقة ب�O اإلن�ان وج*لة ما ح�له م� �lاه� وال)ي تف�ض نف�ها وفًقا 
  ل*)غ�Oات Jل ح8Xة زمN:ة. 

ن�ان فال�ج�د اإلن�اني ه� وج�د ج�لي �*)�ج g:ه الفعلي 3ال**;�، واإل
ه� ال�ائ� ال@ي ال�ح�O ال	� �w:x عال*�O؛ عال! األش:اء وعال! األف�ار، 
 y7اNر ال�K(ف�ي یNال �*Nول:ة دائ*ة وع�� م�احل ال�Nة بJوأنه ی)@�ك ح�
العقلي ال��ائي ل:8Wح خ:اًال مف�ً�ا ��عى اإلن�ان إلى ت@X:قه وتNفO	ه على 

ل7Nاy الع*لي اإلن)اجي، أرض ال�اقع، و1ل)@! ال7Nاy العقلي اإلب�اعي 3ا
 nحقائ �Kة ع� واح�ة م� أخNة معلK3ول:ة صاع�ة وها�Nة ال�J�@وت�)*� ال
ال�ج�د اإلن�اني وه� ال�ج�د ال�اغc، وال	� ه� في ال@X:قة ان)قال م� ال�ج�د 
3الق�ة إلى ال�ج�د ال�م�� إلى ال7Nاy ال*)_Oل. فال�ج�د اإلن�اني، ه� وج�د 

Qة اآلخ��1، معه! و�hى إن�اني في حNح ال�{8ة اإلن�ان:ة معN*� ه! وج�دNO
ال �*;� وج�دها خارجه أو ت�Wرها 3*ع�ل عNه، فهي ر{8ة في آخ� أو هي 
ر{8ة فى ر{8ة أخ�f، ت�ل� فى وج�ده وت�)ه�فه بل وت)_لn مالم@ها 
وق�*اتها 3اع)�افه وم�افق)ه، ومعNى ذل� ب�8اYة أن ر{8ة اإلن�ان ال وج�د 

  ن�اني، أ� ب�ون اآلخ�. لها ب�ون م�ض�عها اإل
وه;	ا ت��ن العالقة 3اآلخ�، ال)قاء 3ه وأنً�ا إل:ه ور{8ة g:ه وص�اع معه، 
 T@8ال�ج�د في العال!، وهي م�ض�ع ال ُّcاألنا واآلخ�، هي ل �Oفالعالقة ب

حTO إنها تل�  -وعل! الNف� W3فة خاصة  -األساسي فى العل�م اإلن�ان:ة 
ل)ي ته�ف إلى ت@قnO االت�ان الNاتج ع� إش8اع العالقة ال�یNام:ة ال�Gل:ة ا

  ال@اجات ال@1�Oة والNف�:ة مًعا. 
وه	ه هي معال! ال*:الد ال�Gی� لعال! اإلن�ان، 3*ا ه� J	ل�، أن� 
وم�ان�ة، وج�د فى ح�hة اآلخ��1، وJ:� �أن� اإلن�ان لغ�Oه وJ:� �أن� 

 غ�Oه له، ذل� ه� فعل ال)�اصل. 

  
 
حركة تطور العلم ال  

قف، فـال ثابت وال  تتو 
مطلق، بحيث تكون  
الموضوعات العلمية  
المتناولة فى حقبة  
زمنية هي التي تعبر  
عن هذه الحركة  
الديالكتيكية  
(الجدلية) لروح التطور  
ومن ثم يكون التاريخ  
هو تأريخ لتلك العالقة  
بين اإلنسان وجملة ما  
حوله من ظواهر  
والتي تفرض نفسها  
وفقـًا لمتغيرات كل  

. نيةحقبة زم
 
 
 
الوجود اإلنساني هو  
وجود جدلي يمتزج  
فيه الفعلي بالممكن، 
واإلنسان هو الكائن  
الحي الوحيد الذي  
يعيش عالمين؛ عالم  
 األشياء وعالم األفكار
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 وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـــي  نظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم

 

لق� Jان اإلن�ان دال على ق�رة هللا في خلقه "وه� ال	� أم�ه ب�O ال�اف 
وال�Nن" أ� ه� فعل ال�N:ة، أم� هللا ُس8َْ@اَنُه َوَتَعاَلى وأع�! ت��1!، حTO ل! 
�_اcY ال*�لى َع�َّ َوَجلَّ اإلن�ان في أ� م� ال�)c ال�*او1ة إال 3;ل*ة �ا 

  ا اإلن�ان.أیه
وفى ذل� دحC ل�ل م� حاول أن ُ�ع�ف اإلن�ان 3أنه ح�Oان ناnY أو 
�ه هللا 3العقل وال	� ه� Oّإن�ان مف��، م ،nYان مف��، فاإلن�ان إن�ان نا�Oح

  "ف��" وال	� ه� "لغة". 
ف��1ة ال مقابل لها ل�f غ�Oه م�  -لغة اإلن�ان  - ل	ل� تع)�� اللغة 

فى مh*�نها ومKلقة 3غ�O ذات أو مGال ال�ائNات، فهي رم�ز م)�Nعة 
ول:�o ن��:ة، فاإلن�ان صاحc ال)ار1خ وصانعه 3فعل اللغة ال_اصة 3ه 

  والقاص�ة عل:ه. 
 nو�1 تع*ل، و1)@ق ،nKNأذن ت�*ع، ف! ی ،fت� �Oا ه� اإلن�ان، ع	ه
ه	ا Jله فى ت�ا3^ وت�امل فى ح�ة ج�ل:ة م)Nاغ*ة وم)�املة، �ق�دها ما��)�و 

قل �ع�ف س:*ف�ن:ة رائعة.. س:*ف�ن:ة الفWل وال�صل، الق�ب م��ع ه� الع
وال8ع�، ال@c وال��ه، األنا واآلخ�، ال�ح7ة واألن�... ه	ه ال�:*ف�ن:ة هي 

  اللغة.
تع)�� ُسNُة ال)َّ�اُفع أح� الN�ُُ� ال��ن:ة، فا� تعالى ف�K األش:اء والNف�س 

NًNا ون�ام:� ت@;! وال*G)*عات وال*Gاالت على 8Yائع ع�ة وTQ في ال��ن س
كل ما g:ه وت@�د اتGاهاته وعالقاته وردود أفعاله، فال��ن قائ! على م��أ 

]، وه	ه 49" [ال	ار1ات: َوِمْ� ُ لِّ َشْيٍء َخَلْقَ�ا َزْوَجْ�ِ� َلَعلَُّْ� َتَ	كَُّ�ونَ ال�وج:ة "
ال�وج:ة دلOل على وح�ان:ة ال_الn، فإنها أ�hًا م�Wر لل*�افعة، ألن ال�وج:ة 
تق�م على ال*غای�ة واالخ)الف، ولعلNا ن�G ه	ا االخ)الف ب�O ال�جل وزوجه 
 رغ! ما تG*عه! مWالح مJ�(7ة، وح:اة مفع*ة 3ال@c وال)ق�ی�، فO)�ل� بNOه! 

الوجود اإلنساني، هو   
وجود في حضرة  
اآلخرين، معهم وبينهم  
وجود يمنح الرغبة  
اإلنسانية معنى إنساني  
ال يمكن وجودها خارجه  

تصورها بمعزل عنه،   أو
فهي رغبة في آخر أو  
هي رغبة فى رغبة  
أخرى، تولد فى وجوده  
وتستهدفه بل وتتخلق  
مالمحها وقسماتها  
 باعترافه وموافقته  

 
أن رغبة اإلنسان ال  
وجود لها بدون  
موضوعها اإلنساني،  
 أي بدون اآلخر

 
تكون العالقة باآلخر،  
التقـاء به وأنًسا إليه  

عه، ورغبة فيه وصراع م
فـالعالقة بين األنا  
واآلخر، هي لبُّ  
الوجود في العالم، 
وهي موضوع البحث  
األساسي فى العلوم  

وعلم   -اإلنسانية  
النفس بصفة خاصة  
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 ــوك اإلنسانـــينظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـ

ن�ع م� ال�Wاع وال)َّ�اُفع ال	� یN)هي ب�Nع م� ال)�امل وال)عاون، ونKاق 
ه	ا ال)َّ�اُفع أك�� م� م�Gد إن�ان مع آخ�، أو قل تقل8ات ح:اة اإلن�ان ذاته، 
ل)Wل ه	ه ال*�افعة إلى مG*�عات أو شع�ب، أو ت@الفات، ت��ز ج�انc م� 

صع�O الع�اYف واألم�جة واأله�اء وال�ؤ1ة ال)�افn واالخ)الف، اخ)الف على 
 �Oوالفه! وال)ق�ی� وال*ع�فة وال_��ة واأله�اف والغا�ات، واخ)الف على صع
ال*Wالح وال*Nافع، وه	ا ال)َّ�اُفع ه� شيء ض�ور� الس)قامة ال@:اة وال8ع� ع� 
الK7^، وم�Wر ِل�ْرِء ال�7 وت@G:*ه إلى أدنى ح� م*;�، 3اإلضافة إلى أنه 

  *اء وارتقاء.عامل ن
وقWارf الق�ل أنه الب� لل)�افع اذن م� أن ی)�! 3ال_Wائ� الdالث 

  اآلت:ة: "ال�ل:ة، وال)@�الت، وال)�N:! ال	اتي". 
 - Totalityأال وهى ال�ل:ة  -وال*ق�Wد 3ال�*ة األولى م� ه	ه ال�*ات 

ه� أن "ال)َّ�اُفع ن�n". وال ت�ت� ق�ان�O ت�cOJ ه	ا الn�N إلى "ارت8اYات 
 �Oه� "العالقات" القائ*ة ب TOفي على "ال�ل" م� حhت�اك*:ة"، بل هي ت
العNاص�، أعNي ع*ل:ات ال)أل:� "أو ال)���1"، على اع)8ار أن "ال�ل" ل:� 
إال الNاتج ال*)�تc على تل� "العالقات" أو "ال)أل:فات"، مع مالح�ة أن قان�ن 

�N*نف�ه، أو "ال "n�Nه العالقات ل:� إال قان�ن "ال	مة" نف�ها.ه� 
 Transformations أال وهي ال)@�الت - وأما ال*ق�Wد 3ال�*ة الdان:ة 

فه� أن "ال*Gام:ع ال�ل:ة" ت��KN على دیNام:;:ة ذات:ة، ت)ألف م� سل�لة  -
م� ال)غ�Oات ال�اخل:ة ال)ي ت@�ث داخل "الn�N" أو "ال*��Nمة"، دون ال)�قف 

� "ال)�ازن ال��ني" على أ�ة ع�امل خارج:ة. ول:� ال@�یT ع� ض�ب م
س�f تع��O ع� ه	ه ال@X:قة الهامة أال وهى أن "ال)�افع" حالة م� نفي 
ال�;�ن ال*Kلn في Jل أح�اله وأش;اله؛ بل هى تق�ل دائ! م� "ال)غ�Oات" ما 
ی)فn مع ال@اجات ال*@�دة م� ق�ل "عالقات" الn�N و"تعارضاته" ف�ل شيء 

  س;�ن في ال�حلة ما ب�O في 1�Yقه ل�ى �8Wح شيء آخ�، فال ص*o وال

  
 
لقد كان اإلنسان دال  
على قدرة هللا في  
خلقه "وهو الذي أمره  
بين الكاف والنون"  
أي هو فعل الكنية،  
أمر هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  
وأعظم تكريم، حيث لم  
يخاطب المولى َعزَّ  
وََجلَّ اإلنسان في أي  
من الكتب السماوية إال  

 نبكلمة يا أيها اإلنسا
 
 
 

لغة   -تعتبر اللغة  
فريدة ال   -اإلنسان  

مقـابل لها لدى غيره  
من الكائنات، فهي  
رموز متنوعة فى  
مضمونها ومطلقة بغير  
ذات أو مجال وليست  
نسبية، فـاإلنسان  
صاحب التاريخ وصانعه  
بفعل اللغة الخاصة به  
والقـاصرة عليه. 
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 نظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـــي

 

ال@:اة وال*�ت، وال ص*o وال س;�ن في حالة ال�Wاع ال)ي ت@;! ح�Jة ال��ن 
أن ال@ل! األك�� لل��Od م�  -g:*ا �ق�ل ب:اج:ه  –وتفاعالته. ص@:ح 

�افعات" حالة ال زمان:ة ش�Oهة ب�عائ! األن�*ة "ال��O1�ON" ه� تoO�d "ال)
ال�1اض:ة، ول�� م� ال*��J أن ث*َّة عالقة م)NOة ب�O مفه�م  -ال*XKN:ة 

."�Oال)�افع" ومفه�م "ال)غ"  
فه� أن في وسع  - أال وهي "ال)�N:! ال	اتي"  - وأما ال*ق�Wد 3ال�*ة الdالdة 

ف¢ لها وح�تها، و1;فل لها "ال�N:ات ال)�افx:ة " ت�N:! نف�ها بNف�ها، م*ا �@
ال*@اف�ة على 3قائها، و1@قn لها ض�Qا م� "االنغالق ال	اتي". ومعNى ه	ا أن 
لل)�افعات ق�انNOها ال_اصة ال)ي ال تGعل مNها م�Gد "مG*�عات" ناتGة ع� 
ت�اك*ات ع�ض:ة، أو ناج*ة ع� تالقي 3عC الع�امل ال_ارج:ة ال*�)قلة عNها، 

ت�N! ذاتها، سائ�ة في ذل� على نهج م�س�م وفقا بل هى "أن�اق" م)�اK3ة، 
لع*ل:ات مN)�*ة، أال وهي ق�ان�O "ال�ل" ال_اص به	ه "ال�N:ة" أو تل�. وعلى 
ال�غ! م� أن Jل "بN:ة م� ال)�افع" مغلقة على ذاتها، إال أن ه	ا "االنغالق" ال 

بN:ة �*Nع "ال�N:ة" ال�اح�ة م� أن ت�Nرج ت@o "بN:ة" أخ�f أوسع، على ص�رة "
سفل:ة" "أو ت@):ة". Jأن ن)@�ث ع� ال)َّ�اُفع ال�:اسي أو ال)َّ�اُفع االق)Wاد� أو 
 !:�N(ا.. وال*ه! أن ع*ل:ة "ال	ف�ي أو االعالمي وه;Nال)َّ�اُفع االج)*اعي أو ال
ال	اتي" الب� م� أن ت)Gلى على ش;ل "إ�قاعات"، و"ت�N:*ات"، و"ع*ل:ات"؛ 

 �ONلها ¤8ارة ع� "آل:ات بJ ه	ا م� االس)*�ار وهQات ض�:Nلل� �*h1ة"، ت
  لل*@اف�ة على سNة ال��ن ال�افعة ن@� ال)ق�م وال)غ�O والN*اء.

ال �_فى ع� Jل م)أمل وم�قn في تار1خ ت�Kر العل�م اإلن�ان:ة W3فة 
عامة وعل! الNف� 73;ل خاص في العال! الع�Qي، أنها ق� ت*� 3أزمة، 

وQع� ال)_لي ال��Nي ع� الفل�فة ق�  وJغ�Oها م� ف�وع ال*ع�فة ن�f أنها اآلن
  أصo@8 أس�Oة لG*لة ال��امج واألدوات ال)ي Yغo على ال1��Nات

  
هذا هو اإلنسان، عين  
ترى، أذن تسمع، فم  
ينطق، ويد تعمل، 
ويتحقق هذا كله فى  
ترابط وتكامل فى  
حدة جدلية متناغمة  
ومتكاملة، يقودها  
مايسترو مبدع هو  
العقـل يعزف  

 ةسيمفونية رائع
 
سيمفونية الفصل  
والوصل، القرب  
والبعد، الحب والكره،  
األنا واآلخر، الوحشة  
واألنس... هذه  
 السيمفونية هي اللغة.

 
تعتبر ُسنُة التَّداُفع  
أحد الُسنُن الكونية، 
فـا� تعالى فطر  
األشياء والنفوس  
والمجتمعات والمجاالت  
على طبائع عدة وبث  
في الكون سننًـا  

ما  ونواميس تحكم كل  
فيه وتحدد اتجاهاته  
 وعالقـاته وردود أفعاله
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راته وص:اغة ال*فا¥:! وQات اإلن�ان یT@8 في الN*اذج ال�Nائ:ة ع� مها
وق�راته في ال)nO�K أك�d م� الT@8 ع� ت@قnO أه�اف العل! في الفه! 
وال)ف��O، وQاتo لغة االرقام (االحWاء) ع*ل:ات تف�� نف�ها أك�d ما تف�� 

  ال�اقع ال*عاش، و1*;� إ�Gاز ه	ه االزمة في الNقاy ال)ال:ة: 
�1ة لل�راسات 2007ذهc (ف�اج،  -1J�*إلى أن ال_اص:ة ال (

في العال! الع�Qي خالل الق�ن الع�1�7 ت)*dل في ال)x8:ة للN*�ذج  ال�:;�ل�ج:ة
� م� الNاح:ة األكاد�*:ة مازال م)أثً�ا 3الG	ور OJ�(إن ال TOي، حQالغ�
واالتGاهات وال*�ارس األم�1;:ة ال)قل��Oة م� حTO ال*�ض�عات ومNاهج 

�ة الT@8 وأدوات ال�راسة، األم� ال	� ی)ع	ر معه ت@�ی� ه�1ة أكاد�*:ة O*م
 لل�راسات الNف�:ة في العال! الع�Qي.

2-  ،cKأب� ح) �Jف� ال@الي 26-24: 1997ی�Nم� أن عل! ال (
�عاني م� الغ�Qة ع� الdقافة الع�Q:ة وال*G)*ع ال*@لي في م7اكله و�Y:ع)ه 
ومNاهGه وأدواته والق�Wر في ت�K:قاته الع*ل:ة وت�1�Kها ل*�اجهة ال*7اكل 

 �ده �ف)ق� إلى اله�1ة الع�Q:ة.واالح):اجات، حTO إنه في ج*
"خKابNا ال�:;�ل�جي ل! ی)�Gد 3ع� م� ال�ور ال	� یل8xه OJ�Jل  -3

ف�عي ل*�ارس واتGاهات س:;�ل�ج:ة ال عالقة لها W_3ائ� اإلن�ان الع�Qي 
ومق�ماته األساس:ة، اع)*ادا على أحاد�ة وجهة االس)�Oاد وال)�Wی�، بل 

Oة إلى درجة ال)ق�ل وال)أك:x8(ال oاألف�ار ال)ي وصل Cل ح)ى ل8عOوال)هل �
مازالo م�ضع ش� في بل�انها األصل:ة، وغابo في ال**ارسات الd@8:ة 
 c1�G(ال ،�O�N(ة ثالث م*ارسات عل*:ة هي: ال:Qالعل*:ة في ال�ل�ان الع�

 ال@X:قي، واس)d*ار ال*ع�g:ة ال1��Nة في تق�1! ال�اقع". 
 ،�h_2016(ال( 

ل! الNف� م� ب�ا�ة lه�ره ع�Qً:ا ) إلى أن ع2012ذهc (حGاز�،  - 4
 عل! هام7ي م@�Wر في دوائ� ض:قة، س�اء في ال*�ارس أو الGامعات أو

الكون قـائم على مبدأ   
الزوجية "َوِمْن ُكِلّ َشْيٍء  
خََلقْنَـا زَْوَجْيِن َلَعلَُّكْم  
َتَذكَّرُوَن" [الذاريات: 

]، وهذه الزوجية  49
دليل على وحدانية  
الخالق، فـإنها أيًضا  
 مصدر للمدافعة

 
البد للتدافع اذن من  
أن يتسم بالخصائص  
الثالث اآلتية: "الكلية، 
والتحوالت، والتنظيم  
 الذاتي

 
ليس الحديث عن ضرب  
من "التوازن الكوني" 
سوى تعبير عن هذه  
الحقيقة الهامة أال وهى  
أن "التدافع" حالة من  
نفي السكون المطلق  
في كل أحواله  
وأشكاله؛ بل هى تقبل  

ئم من "التغيرات" ما  دا
يتفق مع الحاجات  
المحددة من قبل  
"عالقـات" النسق  
و"تعارضاته" فكل شيء  
في طريقه لكى يصبح  
  شيء آخر

 
 

 2022 - 73العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 9



 ــينظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـ

 

الx:ادات أو في 3عC ال)�K:قات، وأن عل*اء الNف� الع�ب ل! �ق�م�ا 3أ� 
جه� حX:قي ل)�l:� عل! الNف� ل_�مة قhا�ا اإلن�ان وال*G)*ع الع�Qي، Jل 
ما ع*ل�ه ه� نقل ن��1ات جاه�ة، وه	ه ال1��Nات وضعo أصًال لل*G)*عات 

 �W_3 اNعات*(Gا¤:ة، ول! ت�ضع الح):اجات مNWة ال:Qة الغ�:gقاdص:اتها ال
 واالق)Wاد�ة وغ�Oها.

5-   ،cKه ع� 1997ح�د (أب� حdار�1هات في ح�یNOثالث س (
م�)ق�ل عل! الNف� في العال! الع�Qي، م�Jً�ا على وج�د ثالث اح)*االت 

 أساس:ة ت*dل ثالثة سNOار�1هات رئ:�:ة، وت)*dل في: 
الN*�ذج  ال�NOار�1 ال)7اؤمي: �ع;� حالة ال)x8:ة واالنX:اد واس)�Oاد  -

 .واج)�ار ال)�جهات الd@8:ة للغ�ب
الN*�ذج ال)�Kر� ال)فاؤلي: حTO م� ال*)�قع في ض�ئه ت�ای�  -

�ها عل*اء الNف� الع�ب.Gلة ال)ي قام بها وأنOی��ة القل�G(ه�د اإلب�ا¤:ة والGال 
ال�NOار�1 ال)@�لي أو ال�dر�: حTO م� ال*)�قع في ض�ئه ح�وث  -

Jعل! وJ*هNة في ال��Y ال*��W، وه� تغ�Oات ج�ه�1ة في عل! الNف� 
ی)Kلc ت@�الت فائقة ال��عة، في ض�ء ال*�جة ال*عل�مات:ة الdالdة ال)ي 

  .س:7ه�ها الق�ن ال@اد� والع�7ون 
إنه على ال�غ! م� م�ور عق�د م� ال�م� على �Yح ه	ا ال)�Wر،  - 6

�الح¢ م� م�اجعة ال�)ا3ات ال1��Nة وال�راسات ال)ي وصفo وضع عل! 
العال! الع�Qي، أن ال�NOار�1 األول مازال یه:*� على قhا�ا الT@8  الNف� في

ال�:;�ل�جي مع وج�د مالمح ل8عC الGه�د الف�د�ة لالق)�اب م� الN*�ذج 
الdاني، على ال�غ! م� إم;ان:ة ال)قاy مالمح ه	ا الN*�ذج في J)ا3ات وQ@�ث 

C ال�واد رواد عل! الNف� في العال! الع�Qي م� جOل اآل3اء ال*�س��O وQع
  وعل*اء الNف� ذو� ال�Gارة واالق)�ار.

فهو   - التنظيم الذاتي"  
أن في وسع "البنيات  
التدافعية " تنظيم  
نفسها بنفسها، مما يحفظ  
لها وحدتها، ويكفـل لها  
المحافظة على بقـائها، 
ويحقق لها ضربا من  
 "االنغالق الذاتي

 
على الرغم من أن كل  
"بنية من التدافع" 

اتها، إال  مغلقة على ذ
أن هذا "االنغالق" ال  
يمنع "البنية" الواحدة  
من أن تندرج تحت  
"بنية" أخرى أوسع، 
على صورة "بنية  
 سفـلية" "أو تحتية".

 
أن عملية "التنظيم  
الذاتي" البد من أن  
تتجلى على شكل  
"إيقـاعات"، و"تنظيمات"، 
و"عمليات"؛ وهذه كلها  
عبارة عن "آليات  
بنيوية"، تضمن للبنيات  

ربا من االستمرار  ض
للمحافظة على سنة  
الكون الدافعة نحو  
 التقدم والتغير والنماء.
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) م� وج�د oO_32009، دمحم، h�ُاف إلى ذل� ما أشار إل:ه ( -7
غ*�ض وع�م دقة ال*KWل@ات وال*فا¥:! العل*:ة ن):Gة ال8ع� ع� دراسات 

 ال)أس:� ال*فا¥:*ي وت@��1 ال*KWل@ات.
8-   ،�Oاتي، ال�Gن) fف�:ة 1996ورأNأن ال�ضع ال@الي لل�راسات ال (

 ی)�ج! مق�لة "كNا نNاد� ب)�1�d الف�� ال�:;�ل�جي الع�Qي، واآلن نKالc فق^
 �1�d(1فه"، وال �*;� ال�ص�ل إلى م�حلة ال�Gب�قف ع*ل:ات ت���1ه وت
اإل�Gابي لل�راسات الNف�:ة في العال! الع�Qي إال 3إعادة ص:اغة ه�1ة أكاد�*:ة 
�ة لعل! الNف� ال یNفW! 3*�ج�ها ع� العKاء ال�:;�ل�جي العال*ي بل O*م

�Qي وقhا�اه ال�N¤:ة �;*له ب�Q^ دراساته تO�Nً�ا وت�K:ًقا ب�اقع العال! الع
 ال_اصة.

 الNف�إلى أن عل!  (Keith Laws, 2016) أشار JایT ل�  -9
على م�)�f  -ه;	ا بWNه  -ال*عاص� �عاني م� أزمة وج�د�ة خانقة 

مKNلقاته ال1��Nة وأ�Yه ال*NهG:ة وت�K:قاته الع*ل:ة على ال�غ! م� Jل 
ل)ي ت�صل إلOها، م�اه� اإلح;ام العل*ي والقاع�ة ال*ع�g:ة ش�ی�ة ال�dاء ا

إلى ال)@لOل الNف�ي W3:غ)ه ال)قل��Oة  Phrenologyف��ًءا م� عل�م الف�اسة 
والُ*ْ@�ثة، إلى الcK الNف�ي ال)قل��O، إلى عل! الNف� ال*عاص� 3ف�وعه 
ش�ی�ة ال)�Nع واالزدهار ت8قى مالمح األزمة ال�ج�د�ة فاعلة في ع*ل:اته 

دوامات اف)�اضاته ومKNلقاته م)G	رة في بON)ه وقhا�اه وم)*اوجة في 
 ال1��Nة. 
 & Andrew Przybylskiأك� مالo ایل��ن وأن�رو ب�زO�1ل�;ي  -10

Malte Elson )2017 ن7أته 	Nف� مNة لعل! ال:X:X@3أّن األزمة ال (
3اس)Ndاءات م@�ودة، ت)*dل في ال)�جه ن@� فقه ال**اثلة أ� م*اثلة ال�اه�ة 

  ولة اصNKاع مNهG:ات T@3 ذات Yا3ع ال�:;�ل�ج:ة 3ال�اه�ة الx:�K:ة وم@ا

)  2007ذهب (فراج،  
إلى أن الخاصية  
المركزية للدراسات  
السيكولوجية في العالم  
العربي خالل القرن  
العشرين تتمثل في  
 التبعية للنموذج الغربي

 
يؤكد (أبو حطب، 

1997 :24-26 (
من أن علم النفس  
الحالي يعاني من  
الغربة عن الثقـافة  

تمع  العربية والمج
المحلي في مشاكله  
وطبيعته ومناهجه  
وأدواته والقصور في  
تطبيقـاته العملية  
وتطويرها لمواجهة  
 المشاكل واالحتياجات.

 
خطابنا السيكولوجي لم  
يتجرد بعد من الدور  
الذي يلعبه كوكيل  
فرعي لمدارس  
واتجاهات سيكولوجية ال  
عالقة لها بخصائص  
اإلنسان العربي ومقوماته  

تمادا على  األساسية، اع
أحادية وجهة االستيراد  
  والتصدير
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 c1�G(الث:ة: ال*الح�ة + الdف�:ة لNع 3*�ج8ه ال�اه�ة الh_إج�ائي ت +
الX:اس؛ وQال)الي رق*Nة ال*)غ�O ال�:;�ل�جي ال	� ه� 3أساسه ی)7;ل م� 
وج�انات وم7اع� وانفعاالت ودافx:ة وت�Wرات ورؤf مع�g:ة لل	ات في 
ال�:اق مق)�نة 3آمال ورجاءات وتKلعات، بل وأوهام �Wعc ع�لها أو ف� 

  .ارت8اYاتها، أو ح)ى تفه! دیNام:ات تفاعالتها �W3رة د¿:قة
ق�مة َأِجُ� نف�ي م�ف�ًعا إلOها، ذل� ألنNي oNJ أT@3 ع� س:اق ه	ه م

إن�اني أتNاول ع�� أث�Oه أح� ال*�ض�عات الهامة ال�Gی�ة 3الT@8 وال)أمل، 
وق� تع*�ت أن أ�Yق م�ض�ًعا ج�یً�ا �ف)ح آفاق رح8ة م� ال*ع�فة والعل!، بل 

ه� ث*�ة أك�d و1):ح أب�اب ج�ی�ة لالج)هاد، ولل@n فإن ما �@)�1ه ه	ا الع*ل 
م� ثالثة أع�ام م� الT@8 ال�ؤوب في ش)ى ف�وع ال*ع�فة اإلن�ان:ة، فع�Nما 
ذه�o ألT@3 ع� ن� ی)Nاسc مع ه	ا ال�افع الق�� م� جان�ي فى اس):فاء 
ج�انc ال*�ض�ع ال*�Kوح، تع�dت حNًOا ح)ى أنNي ع�Nما �قع اخ):ار� على 

على Jل ج8Nات ه	ا ن� oNJ أذهc إلى غ�Oه، فل! أج� نWًا ق� أش)*ل 
 �Nه�، ف)@��1 الGا ال	ه nOفي نها�ة األم� إلى ت�ث oOال*�ض�ع، ح)ى ان)ه
م�خًال 8ًOYا ل)@��1 الف��، وأذJ�J! وأذ�J نف�ي وفى ه	ه ال)	�Jة "ع�د إلى 
ب�ء" 3أن اإلن�ان ه� اس! ج�N ه� "الT@8" على وزن "فعل".. ف�ان اإلن�ان 

8@�ًثا (مفع�ًال) بل إن اللغ��O1 ی	ه��ن إلى ومN	 أم� 3ع�O 3احdًا (فاعًال) وم
أ3ع� م� ه	ا ب�صفه! أن حال اإلن�ان أنه c(Jُ عل:ه وقّ�ر له أن �;�ن 

  و�1ل دوًما "3@اث" (فعال). 
وهNا ت)Gلى م)عة الT@8 اس)Nاًدا إلى أن اإلن�ان g:ه إذ �ق�م ب�ور 

�ه في ال8احT، فإنه ال یT@8 إال فى نف�ه، أو 8x3ارة أدق یT@8 ع� نف
 غ�Oه، فOلعc دور ال*8@�ث.

  
 

  
ذهب (حجازي، 

) إلى أن علم  2012
النفس من بداية  
ظهوره عربيًـا علم  
هامشي محصور في  
دوائر ضيقة، سواء  
في المدارس أو  
الجامعات أو العيادات  
أو في بعض  
التطبيقـات، وأن علماء  
النفس العرب لم  
يقوموا بأي جهد  
حقيقي لتوظيف علم  

يا  النفس لخدمة قضا
اإلنسان والمجتمع  
 العربي

 
السيناريو التشاؤمي: 
يعكس حالة التبعية  
واالنقياد واستيراد  
النموذج واجترار  
التوجهات البحثية  
 للغرب
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  ــــــــــــــعالمراجــــــــ 
 

مشكلة  2). مشكالت فلسفية 1967إبراهيم (زكريا). ( .1
 اإلنسان. القاهرة: مكتبة مصر. 

مشكلة  7). مشكالت فلسفية 1971إبراهيم (زكريا). ( .2
 الحياة. القاهرة: مكتبة مصر. 

مشكلة  5). مشكالت فلسفية 1984إبراهيم (زكريا). ( .3
 مصر. الحب. الطبعة الثالثة. القاهرة: مكتبة 

مشكلة  8). مشكالت فلسفية 1990إبراهيم (زكريا). ( .4
 البنية. القاهرة: مكتبة مصر. 

). علم النفس 2002حطب (فؤاد) وصادق (آمال). ( وأب .5
التربوي. الطبعة السادسة. القاهرة: مكتبة األنجلو 

 المصرية. 

). الثأر في الشعر العربي قبل 2003األحبابي (عارف). ( .6
 وراه، جامعة تكريت، العراق. اإلسالم. رسالة دكت

أسرة المواد العلمية بمدارس الهداية وطيبة اإلسالم  .7
). مهارات الحوار الفعال كأحد األساليب 2012األهلية. (

 التربوية وزارة التعليم: مكتب التعليم بشرق الدمام. 

). التطرف والتعصب الديني: 2017إسماعيل (إسماعيل). ( .8
يه. المجلة الليبية العالمية. أسبابه والعوامل المؤدية ال

28 ،1 -20 .  

). نحو ثقافة قرآنية ما الذي 2015آل موسي (علي). ( .9
 يحرك المجتمع. شبكة مزن الثقافية.

). مهارات االتصال والعالقات 2012اماني عبد الفتاح. ( .10
 اإلنسانية. مكتبة االنجلو، القاهرة. 
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). تحليل سوسيولوجي للصراع في 2012بن عون (الزبير). ( .11
الهيئات المحلية المنتخبة "دراسة حالة المجالس الشعبية 

ير، جامعة المحلية المنتخبة بوالية األغواط". رسالة ماجست
  قاصدي مرباح ورقله الجزائر. 

). حكاية المستهلك من االحتكار في 2010بن يطو (آمال). ( .12
الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، جامعة الجزائر، كلية 

 الحقوق. 

). أسطورة اإلطار في دفاع عن 2003بوبر (كارل). ( .13
العلم والعقالنية (ترجمة: يمني الخولي). تحرير مارك أ 

 ونو. الكويت: مطابع السياسة. نتر

). بذور على طريق التنافسية (نحو 2013بوحجي (دمحم). ( .14
 جيل جديد من الحكومات المaلهمة). منتدي المعارف. 

). سوق األوراق المالية في 2007بوضياف (عبير). ( .15
الجزائر. جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية 

 والتسيير. 
. الجريمة والمسألة 2008بوليمان (نجيب).  .16

السوسيولوجية دراسة بأبعادها السوسيوثقافية والقانونية. 
رسالة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم 

 علم االجتماع والديمغرافيا.
النفس  ). أسس علم2003توق (محي الدين) وآخرون. (  .17

األردن: دار الفكر للطباعة والنشر -. عمان3التربوي. ط
 التوزيع. و

). النظرية االجتماعية : 1974تيماشيف (نيقوال). ( .18
ترجمة دمحم الجوهري وآخرون. القاهرة: دار  الطبيعة والنمو،

  المعارف. 

). العنف المدرسي بين األسرة 2005جادو (أميمة). ( .19
 والمدرسة واالعالم. القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع. 

نفس االجتماعي بين ). علم ال2003الجبالي (حسني). ( .20
 النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 

). 2000حامد عبدالسالم زهران. علم النفس االجتماعي. ( .21

 عالم الكتب، القاهرة. 

)، التعصب الرياضي سم يقلب الحب 2011حامد (رجب). ( .22
 حقدا، مجلة ارامكوا. السعودية، موقع القافلة.
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). عالقة التحصيل الدراسي 2013حدة (لوناس). ( .23
بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس. رسالة ماجستير، 

رة، كلية العلوم اإلنسانية جامعة أكلي محند أولحاج البوي
 واالجتماعية. 

). دراسات في اللسانيات 2009حساني (أحمد). ( .24
 . 2التطبيقية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجماعية. ط

). دراسات في اللسانيات 2009حساني (أحمد). ( .25
 . 2التطبيقية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجماعية. ط

البحث االجتماعي. ). أصول 1990حسن (عبدالباسط). ( .26
 . القاهرة: مكتبة وهبه. 11ط

). علم النفس االجتماعي بين 2003حسني الجبالي. ( .27
 النظرية والتطبيق. مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة. 

). إدارة 2014حسونة (عبدالباسط) والعفيف (محمود). ( .28
 المفاوضات. جامعة الباحة، كلية العلوم اإلدارية والمالية. 

). مقاربة نقدية للنظريات 1435هيثم). (الحسيني ( .29
المادية في واقعية "فلسفة التاريخ". موقع اإلمام 

 الشيرازي. 

حقيبة مهارات الحوار الفعال . جامعة أم القري،  .30
 المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

). من سنن هللا تعالي في خلقه 2012الحقيل (إبراهيم). ( .31
 م بعضا. ) مaدافعة بعضه2(

). 2011حكيمة (أيت)، فتيحة (بلعسلة) ودمحم (ميرود). ( .32

مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة 
الجامعية. فعاليات الملتقي الوطني حول دور التربية في 

 . 29-11الحد من ظاهرة العنف. جامعة الجزائر. 

 ). الثأر في العصر األموي.2013الحلفي (صبيح). ( .33

 رسالة ماجستير، جامعة البصرة : العراق. 

). 2010حلمي ساري ودمحم حسن. علم النفس االجتماعي. ( .34

  الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة. 

) مهارات التواصل مع األوالد 2010الحليبي (خالد). ( .35
كيف تكسب ولدك؟. الرياض: مركز الملك عبد العزيز للحوار 

  الوطني. 
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). مالمح النظرية السلوكية في 2016حمزة (راوية). ( .36
ظل منهاج تعليمية أنشطة اللغة العربية في الطور األول من 
المرحلة االبتدائية في الجزائر. جامعة دمحم خضر بسكرة، كلية 

 اآلداب واللغات، قسم اآلداب واللغة العربية. 

). مالمح النظرية السلوكية في 2016حمزة (راوية). ( .37
ظل منهاج تعليمية أنشطة اللغة العربية في الطور األول من 

، كلية بسكرةالمرحلة االبتدائية في الجزائر. جامعة دمحم خضر 
 اآلداب واللغات، قسم اآلداب واللغة العربية. 

). التربية ودورها في 2011الخالدي ( خليل). ( .38
التنمية المجتمعية: دراسة اجتماعية تحليلية. المؤتمر 
العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش 

 . 315 -309(التربية والمجتمع: الحاضر والمستقبل). األردن:ص

). علم النفس اإلداري، عمان: 2011ة (سامي). (الختاتن .39
 دار مكتبة الحامد. 

 ). االسالم والتعايش السلمي . 2017الخطيب (عبدهللا). ( .40

). المناهج ومعايير تقييمها، 2006دروزه (أفنان). ( .41
 فلسطين: جامعة النجاح الوطنية.  -نابلس

). الحوار مفهومه ضوابطه 2011الدريويش (أحمد). ( .42
 لرياض. وآدابه. ا

). أسرار التفاوض الفعال. مجلة 1995دوسون (روجر). ( .43
 .  8-1. 24خالصات كتب المدير ورجال األعمال. العدد 

). دور 2016ذو النون (عز الدين)و البيلي (خالد). ( .44
ومنع االحتكار في ظل االقتصاد الحر  سياسات حماية المنافسة

ودانية"، "أهم التجارب الدولية مع دراسة خاصة للحالة الس
  . 54: 35) . ص2( 17مجلة العلوم االقتصادية. العدد 

). أسباب العودة للجريمة. 2005الربيعي (مكي). ( .45
 102:113). 2مجلة أهل البيت عليهم السالم، العدد (

). نظريات في أساليب االقناع دراسة مقارنة. 1994رزق (علي). (
  بيروت: دار الصفوة.

 - (دراسة نفسية ). التعلم1977رمزية الغريب. ( .46

توجيهية)، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، –تفسيرية 
 الطبعة السابعة. 
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). علم النفس االجتماعي. 2000زهران (حامد). (  .47
  القاهرة: عالم الكتب. 

). التوجيه واالرشاد النفسي. 1998زهران (حامد). ( .48
  القاهرة: عالم الكتب. 

). سنة التzدافaع في ضوء 2007الزهراني (خالد). ( .49
القرآن الكريم دراسة موضوعية. رسالة ماجستير، جامعة أم 

 القري، كلية الدعوة وأصول الدين. 

). علم النفس 2010حلمي) وحسن (دمحم). (ساري ( .50
االجتماعي. القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق 

 والتوريدات. 

  ). التمويل الدولي. األردن: دار الكندي2002سعود (علي). ( .51

). قواعد في الممارسة 2008سلطان (جاسم). ( .52
 السياسية. القاهرة: مؤسسة أم القري للترجمة والتوزيع. 

). حكم الشرع في 2008تحي) وغزال (زياد). (سليم (ف .53
 البورصة. عمان: دار وضاح للنشر والتوزيع. 

). تحليل السياسة الخارجية. 1998سليم (دمحم). ( .54
 . 2القاهرة: مكتبة النهضة العربية. ط

). نظريات 2013سيلرز (كرستين) واكرز (رونالد). ( .55
اب علم الجريمة المدخل والتقييم والتطبيقات. ترجمة ذي

 البداينة ورافع الخربشة. األردن: دار الفكر. 

االفتراضية  ). عالقة البنية المعرفية2012شرفاوي (حاج). (
 بالبنية المعرفية المالحظة دراسة تحليلية في ضوء نظرية

بياجية لدى عينة من طلبة المتوسطات والثانويات. جامعة 
 وهران، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم النفس. 

). عالقة البنية المعرفية 2012(حاج). ( فاويشر .56
االفتراضية بالبنية المعرفية المالحظة دراسة تحليلية في 
ضوء نظرية بياجية لدى عينة من طلبة المتوسطات 
والثانويات. رسالة دكتوراه، جامعة وهران، كلية العلوم 

 االجتماعية. 

). الصراع التنظيمي وأساليب 2008شالبي (زهير). ( .57
 ه في المنظمة. الجزائر: المركز الجامعي. إدارت

). أسباب العنف لدى تالميذ 2012الشمري ( صاحب). ( .58
المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. مجلة 

 262 -219)،18دراسات تربوية، العدد (
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). علم اللغة النفسي 2003شمس الدين (جالل). ( .59
(مناهجه ونظرياته وقضاياه المناهج والنظريات. اإلسكندرية: 

 مؤسسة الثقافة الجماعية. 

). علم اللغة النفسي 2003شمس الدين (جالل). ( .60
اته وقضاياه المناهج والنظريات. اإلسكندرية: (مناهجه ونظري

 مؤسسة الثقافة الجماعية. 

). مقدمة في علم 2017الشيب (هادي)ويحيي (رضوان). ( .61
السياسة والعالقات العامة. ألمانيا : المركز الديموقراطي 

 العربي. 

). سيكولوجية النمو: تطور 2000الشيباني (بدر). ( .62
الكوي: مركز التراث  النمو من اإلخصاب إلى المراهقة.

 والمخطوطات والوثائق.

). سيكولوجية النمو: تطور 2000الشيباني (بدر). ( .63
النمو من اإلخصاب إلى المراهقة. الكوي: مركز التراث 

 والمخطوطات والوثائق. 

). علم النفس التربوي، دار 2005صالح دمحم علي. ( .64
عة المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطب

 الرابعة. 

). قيم العنــف فــي صــحافة 2000الصــداق (سحر). ( .65
األطفــال العربية بالتطبيق علــى مــا يقــرأه الطفــل 
المصري دراسة للمضمون والقائم باالتصال والجمهور، رسالة 

 ماجستير، كلية اإلعالم . 

). سaنة التzدافaع بين الحق 2006الصرايرة (طالب). ( .66
القرآن الكريم. رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، والباطل في 

 كلية الشريعة. 

). االتجاه نحو مهنة التدريس 2007طبشي (بلخير). ( .67
وعالقته بالدافعية لإلنجاز. رسالة ماجستير، جامعة قاصدي 

 مرباح ورقلة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 

). دور مؤسسات المجتمع المدني 2009العابدين (دمحم). ( .68
تنمية المجتمع المحلي. رسالة دكتوراه، معهد الدراسات  في

 والبحوث التربوية. 

). في آفاق النص التاريخي  2009العارف (يوسف). ( .69
قراءات في الدرس التاريخي الحديث والمعاصر. الرياض: دار 

 أصالة

  

 

 2022 - 73العــدد  : الكتـــاب العربــــي"نفسانـــي" 182



 ــع نحـــو محاولـــة تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـــينظريـــة التدافـ

 

). علم النفس التربوي 1990عبد الحليم (منسي). ( .70
 للمعلمين، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. 

االتصال  ). مهارات2012عبد الفتاح (أماني). ( .71
 والعالقات اإلنسانية. القاهرة: مكتبة االنجلو.

). اتجاهات نظرية 1995د المعطي (عبد الباسط ). (عب  .72
  في علم االجتماع. القاهره: عالم المعرفة. 

). التعايش في القرآن الكريم 2014عبدهللا ( محاسن). ( .73
. 7دراسة تأصيلية. المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 

 السعودية. 

). االرشاد النفسي بين النظرية 2000عبده (أشرف). ( .74
 يق. الرياض: مكتبة الرشد. والتطب

). التعصب الرياضي أسبابه وآثاره 2017العتيق (دمحم). ( .75
وسبل معالجته بالحوار. الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد 

 الوطنية أثناء النشر. 

). مبادئ علم النفس. 2012عدس (عبدالرحمن). ( .76
  عمان:دار الفكر للنشر والتوزيع

لصراع واثرها على ). إدارة ا2009عسلي (نورالدين). ( .77
 -الرضا الوظيفي للعاملين"دراسة حالة مؤسسة مطاحن الحضنة

والية المسيلة". رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية 
 وعلوم التسيير، جامعة الجزائر. 

). اإلستراتيجيات الحديثة في 2008عطيه (محسن). ( .78
 التدريس الفعال. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 

). اإلستراتيجيات الحديثة في 2008محسن). (عطيه ( .79
 التدريس الفعال. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 

). سنة التzدافaع (الخامسة). 2017عقيل (عبدالرحمن). ( .80
). أهمية الحوار في تحقيق التدافع. 2016علوش (دمحم). ( .81

 شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات.
). استراتيجيات 2007علي (أمل) والياسري (أكرم). ( .82

ادارة الصراع التنظيمي مع استراتيجيات مقترحة إلدارة 
الصراع في منظمات األعمال العراقية. مجلة أهل البيت عليهم 

 . 135:  116)، 5السالم العدد ( 

). علم النفس التربوي. الطبعة 2005علي (صالح). ( .83
األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع  -الرابعة. عمان

 ة. والطباع
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). الحضارات العالمية تدافع؟. . 1998عمارة (دمحم). (  .84
 توزيع. أم صراع؟؟. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر وال

). علم النفس التربوي، 2001العناني (حنان). ( .85
 األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. 

). صلة اإلدارة التربوية 2017عودة (نبيلة). ( .86
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  :الوظائف والمسؤوليات  

  2011إلى    2008وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث من  
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 تنظيريـــة لفهـــم وتفسيـــر السلـــوك اإلنسانـــي  نظريـــة التدافـــع نحـــو محاولـــة
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